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Divendres 12 de Juny, una nombrosa representació de
la junta directiva del CNB es va desplaçar al domicili de la
nedadora Nerea Sorando per a comunicar-li, de forma
oficial, que, després d’avaluar els seus resultats esportius
durant l’any 2014, havia estat escollida com a millor
esportista del club durant l’esmentat any.

Nerea, que ha finalitzat amb èxit els seus estudis de
batxillerat, serà així la nedadora que representarà al CNB a la
gala de l’esport de Benicarló que es celebrarà el dia
27.06.2015.

La nedadora, que estava acompanyada d’altres nedadors
del club i dels seus familiars, va rebre amb alegria el seu
nomenament.

Entre els mèrits de Nerea, durant eixe any, destaquen la
victòria a la travessia de Sant Pere (per segon any
consecutiu); la seua gran actuació a la copa autonòmica del
clubs, on va nadar tots els relleus i va aconseguir moltes
victòries per a l’equip i el fet d’estar en possessió de
nombrosos rècords del club al final del 2014.

CAMPIONAT AUTONÒMIC BENJAMÍ A BENICARLÓ
Dissabte 20 de Juny a la piscina municipal de Benicarló va

tindre lloc el campionat autonòmic benjamí amb participació de
136 esportistes.

L’equip benicarlando, dirigit per Lucia Vicente, va presentar
18 nedadors: Ainhoa Baró, Maria Verge, Diego Pérez, Eric
Alberich, Isaac Vendrell, Gerard Labèrnia, Joana Bel, Noemí
Verge, Alejandra Oroian, Dylan Villanueva, Guillem Tomàs,
Joan Ballester, Lucas Capafons, Blai Marzà, Bruno Moliner,
Henar Ávila, Agustí Oms i Laia Garcia.

A la darrera competició de la temporada en la categoria
benjamí, els nedadors benicarlandos estigueren molt motivats
per competir a casa i tingueren una bona actuació global.

Especialment brillants foren: Joana Bel, plata, als 100
papallona; Gerard Labèrnia, plata, també, als 100 papallona
i Henar Àvila, bronze, als 400 lliures.

NOMENAMENT DE LA MILLOR ESPORTISTA 
DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ ANY 2014

text i foto CNB
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Benicarló no podrà obrir al públic la plaça de la platja
del Morrongo fins a principis de juliol. Les obres que
s'estan realitzant per a urbanitzar la primera fase del
passeig Sud, mantenen tancada la major part de l'accés
a l'única platja urbana del municipi. Xaro Miralles,
alcaldessa de Benicarló, va afirmar que “les obres van
començar tard i malament”, el que ha provocat que
enguany no es puguen obrir els negocis que a l'estiu
s'instal·laven en la plaça. Miralles va anunciar aquesta
passada setmana que “s'ha llençat el formigó a la plaça,
però fins a dins de 20 dies no es podrà posar res
damunt”. La intenció del consistori és obrir l'accés al
públic durant els mesos d'estiu “i les obres acabaran
després”. Aquesta circumstància va obligar a canviar,
per exemple, els actes de celebració de la Nit de Sant
Joan. El carrer es va tallar al trànsit per a permetre la
celebració de la revetlla, que altres anys es realitzava
sobre la plaça. 

MOLÈSTIES PER ALS BANYISTES
Però les molèsties més apressants són per als banyistes,

que es veuen obligats a realitzar veritables malabarismes
per accedir, per exemple, a les dutxes. Aquestes segueixen
estant al costat d'un dels accessos al públic, que ara està
tancat per les obres. Així, després d'utilitzar els rentapeus,
cal tornar a trepitjar l'arena per a eixir de la platja. No ho
tenen millor els socorristes, desplaçats a l'extrem nord de la
platja, sense accés directe i amb la bandera col·locada
enmig de l'arena per a informar de l'estat del mar. I així
seguiran no se sap fins a quan. 

NETEJA DE LES PLATGES 
Respecte a la neteja de les platges, que no ha estat

adjudicada, Miralles va detallar que “aquesta setmana es
contractarà a una persona mitjançant el programa EMCORP,
que treballarà només en la platja del Morrongo fins al 30 de
setembre. Per a la resta de platges, farem un contracte
menor”. L'alcaldessa es va mostrar també preocupada
perquè la bomba dels rentapeus no funciona correctament.
“Abans se signava un contracte amb la Generalitat
Valenciana, que era la que s'encarregava del seu
manteniment, però enguany no s'ha fet”, va explicar. Malgrat
això l'alcaldessa confia que a principis de juliol “estiguen
totes les platges en condicions”. 

SUSPENS EN ACCESIBILITAT A LES PLATGES
De moment, per aquests problemes, la platja del

Morrongo no és accessible a les persones amb mobilitat
reduïda, que han vist tancat l'accés a la zona reservada per
a ells. I a la Mar Xica, de poc ha servit la inversió feta per
millorar l’accessibilitat, unes obres fetes amb els fons del Pla
de Competitivitat.  La rampa d’accés a la platja acaba
directament en les pedres, perquè ningú s’ha preocupat de
ficar una simple rampa per accedir a la vora de la mar. Així
les coses, cal preguntar-se quina va ser la feina de l’anterior
regidora encarregada de desenvolupar el Pla, que tantes i
tantes bonances havia de deixar al nostre poble. María Ortiz
se’n ha anat i ens ha deixat una obra accessible...
completament inaccessible. Millor ho té una veïna de
Benicarló, que va sol·licitar l'ampliació de l'horari
d'aparcament en les zones reservades per a les persones
amb discapacitats. L'ordenança contempla que només

text REDACCIÓ

Herència estiuenca PoPular per oblidar

A principis de juny, i per mediació de Evasion Sports, vam
passar una tarde de dissabte genial i molt diferent a les
normals. Vam gaudir d’un taller teòric i pràctic molt interessant
i entretingut sobre les tècniques per a practicar Nordic
Walking, sobre tots els beneficis que aporta i sobre com
començar a practicar-lo correctament. La sessió va estar
impartida pels membres del Nordic Walking Mediterrani,
associació que difon la pràctica d’aquesta modalitat de
caminar en totes les seues variants, com a moviment òptim
per a la salut i l’oci. 

Nordic Walking o Marxa Nòrdica és una activitat física de
baix impacte no només a nivell cardiovascular i pulmonar sinó
també per al sistema múscul-esquelètic. Es tracta de caminar
amb 2 bastons especials que permeten exercitar a més de les
cames, la part superior del cos, movent així el 90% dels
músculs en front del 60% de la marxa sense  bastons. A més
es practica a l’aire lliure en qualsevol tipus de pista, terra,
asfalt, ciment, gespa, platja …..

NORDIC WALKING AL SETRILL

text i foto SETRILL



ESPORTS EL TEMA

pàgina 18  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  3

Ja tenim la plantilla de la propera temporada
pràcticament tancada. A les incorporacions de Guillermo
Colom i Javi Bueno, s'ha afegit la tornada a l'equip del
porter Pablo Gasulla, que ja ha acabat els seus estudis
d'INEF a Lleida i compartirà el seu lloc amb Aguayo. Vist
des de fora, podem dir que la jugada ha estat rodona,
perquè s'han cobert les tres baixes que han hagut a
l'equip amb jugadors de característiques similars. Ha
deixat l'equip el porter Guillamón, i podríem dir que ha
ocupat el seu espai Gasulla. De la mateixa manera, han
causat baixa els jugadors Carrillo i Di Pierro, que han estat
substituïts pels abans esmentats Colom i Bueno. L'altre
membre de l'equip que no repeteix és l'entrenador Luis de
la Haba, que ha estat substituït per Javier Celma Amb
aquests canvis, la junta dona per acabada la incorporació
de jugadors a la primer plantilla.

Però la notícia actual és que el proper divendres tres de
juliol, el Club Deportivo Benicarló celebrarà la seua assemblea
anual de socis, on s'exposaran els comptes i es donarà
compte de tot allò que siga d'interès per als socis, que és a qui
va destinat l'acte. Aquesta important cita tindrà lloc a la seu del
Benicarló Base Futbol, carrer Cèsar Cataldo, a les nou de la
nit en única convocatòria. No caldria recordar l' importància
que té per als socis aquest cita anual, que és el lloc adequat
per a plantejar dubtes, aportar idees i arrimar el muscle per a
ajudar al club. Sempre seran benvingudes les persones que
vulguen col·laborar amb el club. Si, ja sé que estic
personalitzant, però és que m'identifico tant amb aquest club
que sento que forma part de mi i de la meva vida, gairebé tant
com lo bar de la facultat.

Ara, una vegada exhaurides les notícies relatives a allò que
dona raó de ser a aquesta pàgina, els posaré al dia, estimats
i fidels lectors, de tot allò que passa en el si de la meua
estimada família perquè la setmana passada no vaig estar a
casa perquè havia d'estudiar. 

Passarem per alt lo tema dels meus estudis, encara que

cada dia tinc més a prop lo títol, però tinc tant de cacau amb
crèdits, troncals i quadrimestrals, que ja he perdut lo compte i
no sé quant em falta. Ja ho miraré, no hi ha pressa. De
moment jo estic bé, no tinc cap queixa i molt bona relació amb
el professorat. Hi ha gent que va estudiar amb mi que em
donen classe. Fins i tot hi ha un parell de catedràtics i algun
redactor en cap d'algun diari. Jo algun dia seré com ells, però
de moment tinc aquesta bonica i gratificant feina no
remunerada al meu poble que omple totes les meues
expectatives actuals.

L'altre dia vaig vore que feien la presentació o l'elecció de
les falleres per a l'any vinent. Li vaig preguntar a la mama
"però no m'havies dit que estos que entraven a governar
l'ajuntament anaven a carregar-se les falles?, com és que fan
aquest acte?". De seguida va captar la meua segona intenció
i es va posar furiosa. "Això és el que van dir que volien fer!!!!".
Ja dic que no sé què li passa últimament a la mama que està
molt exaltada i no se li pot dir res. I vaig seguir "qui ho va dir?
Van fer una roda de premsa? Van emetre un comunicat? Va
ser Xaro? Ho va dir Marta Escudero?". Ella s'anava posant
roja d'indignació. Unes venes que no li havia vist mai al front
se li començaven a unflar a ulls vista. "Tu què, t'has fet com
ells? Per a això t'he donat tan bona educació? Ho van dir i
punt!!! A mi no vingues a demanar-me explicacions!!". Vaig fer
mitja volta i me'n vaig anar a vore què feia el papa.

Estava assegut a seu sofà preferit, llegint uns fulls i molt
tranquil. Li vaig preguntar què estava llegint i em va ensenyar
la portada d'aquells fulls enquadernats en espiral. "El amor
libre. Eros y anarquía". "Això ho hauríem de llegir tots, així
seriem més feliços"- em va etzibar amb cara d'immensa
felicitat, una mica extraviada. Vaig decidir anar-me'n a pegar
una volta pel poble i prendre una mica la fresca. He reflexionar
al voltant de tot allò que està passant a casa meua perquè em
costa molt de digerir. Me penso que li demanaré unes
vacances al senyor director gerent d'aquesta gran empresa.
Pràcticament no hi han notícies de futbol i la calor comença a
fer-se sentir una mica. Si vaig a l'Assemblea de socis, potser
en faré un resum de la mateixa. Ara tinc feina de convèncer a
aquest gran prohom de la premsa local.   

text VICENT T. PERIS

PEL BON CAMÍ
poden fer-lo per espai de dues hores com a màxim, pel que
l'afectada va presentar una queixa davant el Síndic de
Greuges. Ara, el Síndic, José Cholvi, ha comminat al
consistori benicarlando a ampliar-lo, extrem acceptat per
l'equip de govern. Així ho ha confirmat l'alcaldessa de la
ciutat, Xaro Miralles. La interessada posseeix una targeta de
discapacitat que li permet l'aparcament en les places
reservades per a aquestes persones. No obstant això, a
pesar que prop del seu domicili hi ha sis places reservades
per a persones amb discapacitat, no pot fer ús d'elles amb
normalitat atès que, segons indica, “la normativa municipal
limita a només dues hores el gaudi d'aqueixes places,
impedint l'ús d'elles més enllà d'aqueix termini de temps”. En
resposta a aqueixa petició de la ciutadana, l'Ajuntament
remet un escrit de l'Intendent-Cap de la Policia Local, que va
informar desfavorablement a la petició interposada per
aquesta veïna davant el consistori, al·legant que “com afirma
la sol·licitant, en el lloc sol·licitat ja existeixen altres places
d'estacionament reservats, no estant prevista la
senyalització d'aquest tipus de places per a persones
determinades, sense que s'aprecie justificació de la
necessitat d'una nova plaça”. Per altra banda, seria
necessari que, per a resoldre aquests i altres casos similars
es procedira a la redacció d'una Ordenança Reguladora de
l'Estacionament de Vehicles d'ús privat que transportes i
siguen conduïts per persones amb Mobilitat Reduïda, sobre
la base de la normativa citada”. 

ORDENANÇA DE TRÀNSIT 
Pel que fa a la limitació horària des del consistori s'explica

que la regulació dels estacionaments es realitza en funció de
les competències que té assignat aquest Ajuntament, entre
unes altres, en la vigent Ordenança de Trànsit i Seguretat
Vial de Benicarló. En un dels seus articles s'indica que
competeix al consistori "la regulació dels usos de les vies
urbanes, fent compatible l'equitativa distribució dels
aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària

fluïdesa del trànsit rodat, i amb l'ús per als vianants dels
carrers, així com l'establiment de mesures d'estacionament
limitat, amb la finalitat de garantir la rotació dels
aparcaments, prestant especial atenció a les necessitats de
les persones amb discapacitat que tenen reduïda la seua
mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això amb la finalitat
d'afavorir la seua integració social”. No fa distinció
l'ordenança a les persones amb mobilitat reduïda, sinó que
per a tots els conductors s'estableix el termini màxim de
dues hores per a l'estacionament de vehicles. 

ES MODIFICARÀ L'HORARI D'APARCAMENT 
El Sindic de greuges, a tenor del resultat de la consulta

realitzada al consistori benicarlando, ha recordat que la Llei
1/1998, de 5 de maig, d'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació,
contempla permetre a aquestes persones “aparcar més
temps que l'autoritzat en els llocs de temps limitat”. És per
això que el Síndic ha recomanat l'ajuntament de Benicarló
que “procedisca, tal com apunta en el seu propi Informe, a
redactar i aprovar una Ordenança reguladora de
l'estacionament de vehicles d'ús privat que transporten o
siguen conduïts per persones amb mobilitat reduïda, incloent
la concreció dels criteris que seran tinguts en compte a l'hora
de garantir la rotació en l'ús de les places i la possibilitat de
personalitzar l'ús d'alguna d'elles en segons quines
circumstàncies”. D'aquesta manera, sosté, quedaria garantit
el dret de les persones amb discapacitat a ser ateses en
condicions d'igualtat i objectivitat. A més ha demanat al
consistori que atenga amb criteris de màxima flexibilitat “les
peticions de places personalitzades que faciliten l'accés a
domicilis de les persones que acrediten l'oportuna
discapacitat, com en el cas que ens ocupa. Atenga en
aquesta ordenança la possibilitat d'ampliar el temps d'ús,
donada la limitació excessiva que suposa el termini de dues
hores. Sospese la ubicació de determinades places en
zones de gran afluència de vehicles, especialment en
èpoques estivals, per a atendre les possibles necessitats
que es generen”.

ve de la pàgina anterior
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LOCAL ESPORTS

Diumenge passat es va celebrar la sisena ronda final
del 2n Memorial José Miguel Aicart, en la seu del Club
Escacs Benicarló. La jornada es presentava molt
emocionant ja que la classificació es trobava molt estreta
en els llocs més alts.

Jorge A. Gutiérrez Insua arrancava com a líder, amb un
punt d'avantatge respecte a Enoc Altabás Felipo, Vicent
Villarroya, Vicent Ferrer, Pedro García i Dani Domínguez.
Ximo Vives Andrés es trobava a 1,5 punts.

La partida en el primer tauler Enoc Altabás i Chapu va
acabar en taules, la qual cosa va deixar a Enoc fóra del podi
malgrat el gran campionat que ha realitzat.

En el segon tauler Vicent Villarroya va sumar 1,5 punts
enfront de Pedro García el que el va deixar fora del podi pel
desempat desfavorable.

En el tercer tauler Vicent Ferrer es va imposar amb
autoritat a Daniel Domínguez en les dues partides, la qual
cosa li va permetre arribar a Chapu i gràcies al seu gran
desempat aconseguir el primer lloc de la classificació final.

En el quart tauler Ximo Vives va vèncer Diego Zafra en les
dues partides i es va col·locar tercer en la classificació final
empatat a punts amb Vicent Villarroya.

Pel que fa als infantils Alvaro Serrano i Manuel Serrano van

aconseguir 1,5 punts davant de Rubén Vinuesa i Ulpiano
Mayoral respectivament, cosa que els va permetre superar a
Diego Zafra a la classificació final.

Classificació final:

Categoria Absoluta
1. Vicent Ferrer amb 9 punts de 12.
2. Jorge Gutiérrez (Chapu) amb 9 punts de 12.
3. Ximo Vives amb 8,5 punts de 12

Categoria Infantil
1. Alvaro Serrano amb 7,5 punts de 12.
2. Manuel Serrano Juan amb 7 punts de 12.
3. Diego Zafra amb 6,5 punts de 12

Al lliurament de premis es va comptar amb la participació
de Pili, la dona de José Miguel Aicart, i de Lidia Guimerá, la
Dama del Club.

Finalment recordar a tots aquells joves que vulguen
millorar en els escacs que en el mes de juliol s'impartirà un
curs d'escacs els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 del
matí.

(A la foto, de dreta a esquerra: Ximo Vives, Jorge Gutiérrez
(Chapu), Vicent Ferrer, Alvaro Serrano, Manuel Serrano, Agustín
Llorach (atras), Diego Zafra, Brega Guimerà i Pili.)

Final del 2n Memorial José Miguel Aicart al Club Escacs Benicarló

text i foto VICENT FERRER

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen
Protegida “Carxofa de Benicarló” ha presentat al que serà
el seu nou president fins a l'any 2019, així com als nous
vocals productors. Francisco Lluch Giner, substitueix en
el càrrec a Jorge Llorach Senar. 

Lluch és soci de Benihort i procedeix d'una família
benicarlanda de gran tradició llauradora. El nou president ha
agraït “la confiança que s'ha dipositat en mi per a estar al
capdavant del Consell Regulador de Benicarló en els pròxims
4 anys” i ha anunciat el seu desig de seguir treballant en la
mateixa línia que l'anterior president. Al costat de Francisco
Lluch componen el Consell Regulador de la Denominació
d'Origen Protegida “Carxofa de Benicarló”, el vicepresident
Juan Giner Marzal i el secretari, Guillermo Edo Barreda, a més
dels vocals productors, José Antonio Llorach Calvet, José Luís
Fandos Sancho, Atanasio Vizcarro Pitarch i Pascual Gellida
Cerdà. El nou regidor d'Agricultura, Domingo Roca, també ha
volgut estar al costat del nou president i ha assegurat que, “a
pesar dels difícils moments que ha travessat el Consell
Regulador de la Denominació d'Origen “Carxofa de Benicarló
en els últims anys, des de l'Ajuntament va a tenir tot el meu
suport”.

RELLEU EN LA PRESIDÈNCIA DEL CRDOP “CARXOFA DE BENICARLÓ” 

text REDACCIÓ

La setmana que ve començaran les activitats que el
programa socioeducatiu Generacció durà a terme al llarg
del mes de juliol destinades als joves d'entre 12 i 17 anys.
Cada dia de la setmana es farà una activitat diferent, com
tallers teatrals, cursos de cuina, projeccions de pel·lícules
o jocs a la platja.

El programa socioeducatiu Generacció està preparant ja
els nous cursos i tallers per a aquest estiu, que enguany
començaran el 29 de juny i finalitzaran el 31 de juliol. Totes les
activitats estan programades de 17.30 a 19.30 hores i cada
dia de la setmana tindrà lloc un taller diferent. Els dilluns es
duran a terme els jocs teatrals, amb classes pràctiques de
teatre que s'adaptaran al nombre de participants. Per als
dimarts hi ha programades tres activitats diferents: gimcanes,
una exposició temàtica de manualitats i una activitat de
cinefòrum on es projectarà una pel·lícula.

Els dimecres s'aproparà la cuina a tots els participants amb
un taller d'elaboració de gelats i batuts que finalitzarà amb un
berenar estiuenc. Aquesta és l'única activitat que precisa de
reserva de plaça. Les inscripcions es poden formalitzar al local
de Generacció (C. del Crist de la Mar, 47 baixos. Telèfon 964
82 50 86) en horari de dilluns a dissabte de 16.30 a 20.30
hores.

Els dijous es volen aprofitar per a dur a terme, amb la
col·laboració de la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària
de Conductes Addictives), el rodatge d'un videoclip sobre la

prevenció del consum de drogues amb l'objectiu de fomentar
l'oci i la festa saludable.

Per als divendres s'han programat les activitats més
refrescants. A banda del karaoke que es durà a terme imitant
un famós concurs de televisió, la resta d'activitats tindran lloc
a la platja: jocs d'aigua, jocs de platja i un concurs del millor
castell de sorra. L'últim divendres de juliol, el dia 31, tindrà lloc
la festa que posarà el punt i final a les activitats.

Recordem que Generacció és un programa de la Regidoria
de Benestar Social pensat com un espai de convivència,
d'esplai i d'activitats on la gent de 12 a 17 anys pot retrobar-
se, compartir inquietuds i crear projectes comuns.

Generacció obre les portes a l'estiu

text REDACCIÓ
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ESPORTS LOCAL

El gran nedador Màster del
CNB Joaquín Dieste, va participar
dissabte 20 de Juny al campionat
nacional d’aigües obertes que es va
disputar a l’estany de Banyoles.
Dieste, que està tenint una frenètica i
entusiasta activitat esportiva,
competint pràcticament tots els caps
de setmana, va tindre una molt bona
actuació, entrant en la posició 11ª de
la seua categoria màster a la prova
dels 3000 metres.

EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ A
LA TRAVESSIA DEL FORTÍ DE
VINARÒS

Una àmplia representació del CNB, va participar a la
travessia del Fortí de Vinaròs, disputada el passat diumenge.

L’equip benicarlando, dirigit per l’entrenadora Myriam
Martínez, que també va competir, estava format per: Santi
Castillo, Joaquín Dieste (que havia competit en Banyoles el
dia abans), Javier Vicente, Alez López, Héctor Lores, Pepe
Aran, Marc Feliu, Myriam Martínez, Elena Lores, Eva Garcia,
Alicia Gilabert, Jaime Ibáñez, Fernando Pérez, Marta Cheto,
Blanca Zorrilla, Diego Pérez, Blai Marzà, Inés Marzà i Aitana
Cheto.

Varen tindre actuacions meritòries en les diferents
categories d’edat i distàncies competitives. Destacaren
especialment la victòria de Myriam Martínez en la categoria
Màster i el tercer lloc de Joaquín Dieste, també en categoria
Màster.

PRÒXIMES COMPETICIONS:

5º CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ 27-28 juny
TROFEU CIUTAT D’ONDA 27 juny
CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER A VALÈNCIA 
27-28 juny

JOAQUÍN DIESTE AL CAMPIONAT NACIONAL 
D’AIGÜES OBERTES DE BANYOLES

text i foto CNB
Dimarts 16 de juny, els xiquets i les xiquetes  de 5 anys

del CEIP Marqués de Benicarló van celebrar la seua
graduació amb un acte molt bonic i emotiu.

Desprès van continuar la festa amb la representació del
musical: "Un món de fantasia". El nombrós públic va poder
gaudir d'un conjunt d'actuacions que ressaltaven la màgia i la
il·lusió  de les seves pel·lícules preferides. Els alumnes van
demostrar a tots  que són uns grans artistes, fent vibrar a
l'auditori, que estava de gom a gom. Des d'ací les mestres de
5 anys volen agraïr la gran col·laboració de les famílies.

FESTIVAL D'INFANTIL DEL CEIP MARQUÉS DE
BENICARLÓ

El dia 17 pel matí va ser el torn de les actuacions dels
xiquets de 3 i 4 anys. Tot el cicle es va desplaçar a l'auditori
"Pedro Mercader" per celebrar aquest acte tan tradicional que
tanca el curs escolar.

ELS MENUTS DEL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

text i foto REDACCI 



Diumenge passat es va disputar en les pistes d'atletisme de
Torrent, el Campionat Autonòmic Juvenil d'atletisme a l'aire
lliure, en el qual va participar l'atleta benicarlanda Miriam
Querol, aconseguint, en el seu primer any com a saltadora
amb perxa, la medalla de bronze, en superar el llistó en 2,50
metres. També va participar l'atleta del C.A. Baix Maestrat en
salt de longitud, realitzant un millor salt de 4,53 metres.
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LOCAL ESPORTS

La ciutat del riu Lérez (Pontevedra) va ser la seu triada
per la Federació Espanyola per a la disputa del campionat
d'Espanya de Triatló Sprint i Aquatló.

El dissabte 20 es disputava el triatló sprint on Marta Lluch
es va imposar en la seua categoria GGEE 35/39, finalitzant
segona de la general, a 15 segons de la primera després
d'uns increïbles 400 metres finals, doncs la guanyadora li
havia tret en el segment de natació 3 minuts. En aquesta
ocasió la clau va estar en un segment de ciclisme valent i una
carrera a peu amb molt de patiment.

L'endemà, amb menys de 12 hores de descans, es
disputava el campionat d'Espanya d'aquatló (1000 metres
natació i 5000 metres de carrera). Carrera si cap encara més
meritòria posat que diverses xiques s'havien baixat de la
categoria d'elit a GGEE, superant algunes d'elles.

Al final, campiona de la seua categoria, GGEE 34/35, i
sisena de la general.

La benicarlanda Marta Noelia Lluch, doble campiona d' Espanya 
en Triatló y Aquatló a Pontevedra

text i foto VICENT FERRER

Atletisme: Miriam Querol aconsegueix la
medalla de bronze en l'autonòmic juvenil

text i foto VICENT FERRER

Diumenge passat el club de la tercera edat
de Benicarló va celebrar en l'auditori el final
de curs de les activitats que es programen
durant l'any. 

Cant coral, ball, teatre i escriptura van ser
algunes de les activitats que es van veure
representades sobre l'escenari. En finalitzar es va
lliurar un obsequi als professors. A l'acte va
assistir l'alcadessa així com altres autoritats i
personalitats locals, donant suport al
esdeveniment. Continuant amb el bon acolliment
de les activitats, el pròxim any se seguiràn
impartint per als socis del club.

EL CLUB DE LA TERCERA EDAT CELEBRA EL FINAL DE CURS

text REDACCI  fotos JES S MAESTRO
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Avui fa una setmana que estic de vacances, una
setmana que m’ha servit per a desconnectar del dur
treball realitzat durant els mesos anteriors. Bé, realment
no estic de vacances, estic a l’atur ja que l’empresa
autonòmica que m’havia assegurat un lloc de treball per
als pròxims quatre anys ha fet fallida. M’ho van comunicar
mentre feia un refrigeri amb els amics en un bar de la
plaça Sant Bertomeu, no em deixen fer publicitat, només
apuntaré que dels tres que hi ha era el del mig. 

Però en fi, no vull fer-los plorar per la meva situació
personal sinó dialogar amb vostès, àvids lectors de La Veu,
sobre certes percepcions que he tingut de la situació actual del
nostre poble i és que, des del lloc de treball, tot el dia tancat
en el despatx, no havia tingut oportunitat de passejar pels
nostres carrers i veure les carències que Benicarló té. 

L’eslògan de campanya del partit vencedor resava ho
arreglarem; doncs bé, després d’una setmana de govern de la
coalició de progres que diuen (que m’ha semblat una eternitat)
Benicarló segueix igual, que collons igual, pitjor. 

L’accés al Morrongo està empantanat i no sols això, ara ve
sant Joan, on torrarem? On beurem? On farem festa? Caldrà
anar a Vinaròs (que és el que la nova alcaldessa realment
desitja) 

Seguim sense tindre depuradora, deien que era culpa de la
nefasta gestió de no sé qui durant no sé quants anys. Pareix
que a algú li abelleix més anar a cors gregorians (respectable)
o a eleccions de Falleres Majors (encara més respectable)

sense preocupar-se d’on van a parar les seues caques 
Han posat de regidor de cultura una persona sense cap

empatia amb lo cristià, amb un odi irracional cap allò que no fa
olor a terrademésenllàdelSénia, que atempta contra la llibertat
religiosa i la devoció de tot un poble i sí, dic tot, tot menys un.
No tardarà a substituir les processons per aquelarres, temps al
temps.

Bé, ara que em rellegeixo potser he sigut un pèl dur i
demano disculpes, una Fallera Major no fa “caca” ni res que
embrute.

Però no us vull alarmar veïns d’este poble, podríem estar
pitjor, Vinaròs des que estan esta gent de pèls llargs que es
dutxa poc tenen taurons... 

Acabo ja, estimats benicarlandos, d’ací cent dies faré una
anàlisi molt més crítica de la nostra realitat. Pel que puga
passar..., ací teniu un protector.

HO ARREGLAREM

text EL PROTECTOR DEL CADUF

Va tindre lloc a la seu de la Penya Setrill el lliurament de
premis del 8é Concurs de fotografia sobre la XII Marxa
Benicarló-Morella, patrocinat per Manuel Gómez Fotògraf
i Evasión Sports. 

Des de la Penya volem agrair a totes les persones
participants la seua col·laboració, ganes i sensibilitat amb el
concurs perquè a més de l’esforç que suposa la marxa, estan
pendents de totes aquelles vistes que els envolta i que són
susceptibles d’una bona imatge per al concurs. 

En l’edició d’enguany, els guanyadors del concurs van ser:
en la categoria de macro, José Luis González García; en la
categoria de paisatgística, Anabel Lli Carbonell i en la
categoria lliure, Marly Radermacher.

Cal recordar que els premis de macro i paisatgística són
decidits per un jurat tècnic en fotografia, mentre que en la
categoria lliure, el premi es decidit per votació de tots els
presents en l’acte de lliurament de premis.

En aquesta ocasió el jurat tècnic va estar format per Pili
Julián, Ximo Delshorts, Patxi Pérez, Manolo Gómez i Yolanda
Lavernia. A tots ells, el nostre agraïment.

Amb una “picadeta” i comentaris al voltant del món
fotogràfic i senderista es va posar punt i final a l’activitat. L’any
que ve esperem tantes o més fotos de la que serà la 13a
edició de la marxa.

PREMIS DEL 8é CONCURS DE FOTOGRAFIA MARXA BENICARLÓ-MORELLA

text i foto SETRILL



port de València? Fer literatura
sobre aquests retalls sempre ix car. 

La llei de l'embut
Continuem amb les piulades que

ens envien els nostres seguidors i
hem pensat que aquesta segur que
valia la pena de traure. Diu així "Se
exigen dimisiones por cuentas de
tuiter y se hacen leyes para
perdonar cuentas en Suiza. Hay
cuentas y cuentas. Y pájaros de
cuenta". No hi podem estar més
d'acord. Al país dels Alps, AKA les
aigües cristal·lines de la banca
europea, no tenen cap problema a
tenir pardals d'aquesta mena que
posen el crit al cel quan un altre, en
especial un passerell dels
radicalesextreimistasyseparatistas,
amollen un deslligo pel twitter però
no baden boca quan els troben el
raconet en un compte suís. I si no,
que li ho pregunten a Montoro, que
encara està per dir alguna cosa dels
voltors que volen a la seu casa
popular. 

Que vénen, que vénen!
I parlant de radicals, estem

veient que aquesta Espanya que
ens toca viure cada vegada en té
més d'aquesta espècie. Veges tu
quin problema que tindrem pel fet
que ens governen com es diu a la
piulada que us ensenyem: "donen
de menjar els xiquets, van en metro
i bici, es baixen els sous...", tot un
problema. Ara, que si lleven les
falles, la processó del Crist, el
tricorni de les processons, el jutge
de Pau, els bous... on anirem a
parar! Aquesta gent radical i
separatista són com el dimoni amb
cua i banyes... o pitjor.  I per ací
anirà  la cosa a casa nostra, segur,
amb el nou regidor de Cultura... O li
tocarà portar el ciri a la processó del
tros del fusta!

Per tancar la legislatura
Bé, mireu quina piulada que ens

ha deixat Marce, el nostre
exalcalde, agraint a tots els
periodistes i mitjans el seu treball

periodístic. A
tots? A tots, no!
S'ha deixat La
Veu! Deu ser
un descuit? La
colla aquesta
de La Veu
segur que no
diuen res
perquè són
educats i estan
cansats de
r o m a n ç o s
populars, ja no
es claven en
d i s c u s s i o n s
b i z a n t i n e s ,
però nosaltres,
com acreditem cada setmana, fa
anys que no tenim vergonya. Per
això podem afirmar que la causa
d'aquest oblit aparent és que en
aquest mitjà no se li ha fet mai la
pilota, ni a ell ni a cap dels grups de

l'Ajuntament i l'actuació de tots ha
estat  criticada amb la mateixa
suavitat quan ho hem trobat
necessari. Per tant, no ens ha
d'agrair servicios prestados.Una
altra cosa és l'educació, ja ho hem
dit.

ve de la p gina anterior
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Vicent Sanz Arnau, Màxima discreció,
Barcelona, Saldonar, 2015 ("Narratives", 8) 

Ramon Borrull és un exlegionari de Sant Mateu
que, aparentment, treballa al despatx de corredor
d’assegurances de son pare. En realitat, es dedica
a dur a terme els treballs bruts i clandestins que
els permeten de viure en plena postguerra, als
anys quaranta. Un dia reben un encàrrec d’un
collidor de taronja de Vila-real que vol trobar,
perquè firme uns papers de renúncia a una tèrbola
herència, el seu germà desaparegut, acusat de la
mort d’un oncle en estranyes circumstàncies.

Borrull, poc amic de la feina de despatx,
acceptarà encantat l’encàrrec, disposat a fer servir
els mètodes discrets i alhora tan contundents com
calga que ja li havien donat resultat en algun
treball anterior. Així, buscarà rastres de Daniel
Fabregat, el germà pròfug, primer al maquis que
opera en les terres a banda i banda del Sénia.
Però serà a Vinaròs on finalment en trobarà la
pista. Abans, però, haurà de localitzar-lo, i per a
això necessitarà la complicitat de la resistència
local, i la col·laboració d’una dona torbadora i
sensual de passat embolicat, Manolita la
Peladures.

Aquestes són les coordenades amb què juga
aquesta segona novel·la de l’escriptor traiguerí Vicent
Sanz. Es tracta d’una proposta valenta que planteja una
suggestiva barreja de gèneres. D’una banda, el
protagonista i el desenvolupament de la trama s’inscriu
dins els paràmetres fixats per la novel·la negra. A la
manera d’un Philip Marlowe nostrat, Ramon Borrull es
mourà entre maquis i guàrdies civils amb discreció i pocs
escrúpols, i fins i tot trobarà en el seu camí la femme
fatale preceptiva en aquest subgènere narratiu (tot i que
en aquest cas és poc fatale, cal dir-ho). De l’altra, això es
produeix en un context històric molt determinat, la
postguerra franquista, "el temps de la fam", com es diu a
l’inici de la novel·la, que obliga gent com Borrull i tots els
altres personatges a espavilar-se si volen sobreviure, a
dur a terme accions clandestines, il·legals o subversives,
a caminar per tant pel tall de la navalla constantment.

Tot un encert la fusió de gènere negre (en la seua
variant hardboiled, fins i tot) i context històric de
postguerra, que obre horitzons narratius poc transitats.
Encara és més atractiu el tercer eix del gènere híbrid que

proposa: el fet de situar la història en un espai pròxim, el
Maestrat (i secundàriament la Plana). Sanz contribueix a
elevar el Maestrat a la categoria de territori novel·lesc, tot
explotant les potencialitats que en el terreny de la ficció
tenen aquestes comarques amb la seua història recent.
Aquest és un dels màxims encerts de la novel·la: al
capdavall, la literatura és una de les eines més eficaces
per a cohesionar el territori, i el Maestrat i les terres del
Sénia estan molt necessitades de bones dosis
d’autoconsciència col·lectiva. Convertir-les en espai
literari és una tasca prioritària, tant culturalment com
socialment parlant.

Un llibre valent, hem dit, i arriscat, perquè en les bases
amb què juga hi ha les virtuts, però també els perills, com
el de certa inversemblança. Al cap i a la fi, el Vinaròs dels
quaranta no és el Los Ángeles de Raymond Chandler.
Però això entra dins de l’àmbit de la suspensió de la
incredulitat, i es fa perdonar per la submissió a les lleis,
estrictes, del gènere negre, i per l’aportació que suposa el
conjunt a la configuració d’un espai literari pròxim, arrelat
al territori i amb moltíssimes possibilitats.

Novel·la negra al Maestrat

text  CARLES LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis



EL BENICARLÓ UNDERGROUND
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Un senyal flàccid
No és un fet casual. Normalment

aquest senyal de trànsit sempre
està així, tirat pel terra. Podríem dir
que és el seu lloc habitual. Cadascú
que vol l'aparta o el deixa com a la
foto. Un veí manyo que viu allí diu
que això a Saragossa no passaria,
almenys en un lloc cèntric. Bé, ens
imaginem que ni a Saragossa... ni a
molts altres llocs. Qualsevol que
vaja a l'auditori aquests dies, en què
hi ha hagut tantes festes de final de
curs, pensarà: “Quina colla
d'abandonats!” I després ens
queixem. En fi, si agafàrem a
cadascun dels brètols que es
pensen que els carrers són de la
seua propietat i els encolomàrem
una bona clatellada, econòmica, no
sigueu malpensats que els tafaners
no som violents, segur que al final,
com ens agradaria, veuríem el poble
ben endreçat, no en deixaríem
passar ni una. Ni nosaltres... ni els
nostres governants. Veurem si el
nou regidor de policia, que a la llista
de dalt que diuen que només era un
esborrany, havia de ser el bo de
Bueno, fa que això siga una realitat.
Ara per ara, només tenim la foto de
la realitat. Som així els
benicarlandos.

Ni debades, els deixen treballar!
De vegades hi ha qui vol

treballar... debades, i no el deixen.
Mireu si no el que hem trobat en un
dels informes de la policia local. Diu
així,  "17:27 Se identifican a dos
varones en la Calle Islas
Columbretes realizando la poda de
dos árboles en zona municipal.

Intervenció d'alt risc
Si l'informe policial de dalt ja

resultava curiós, què n'hem de dir
d'aquest si no que  simplement el
supera. Diu així: "21:27 La Patrulla
se desplaza a la Plaza
Agermanaments porque se tiraban
objetos desde una vivienda,
recogiendo un juguete y
entrevistándose con el propietario."
A vore, qui llançava els objectes?
Tot i que millor dit seria, l'objecte,
atès que només en repleguen un. I
va, i l'objecte resulta ser... un joguet!
I si tiren un joguet, aleshores, el que
l'ha tirat i ha amagat la mà... no
deurà ser un xiquet? O a la millor li
va caure mentre jugava... O podria
ser que, com li va caure, li va
demanar al transeünt que passava
per allí que li'l replegues i aquest es
va pensar que li l'havia tirat a ell i per
això es fa enfadar i va cridar la
policia... O potser no era un xiquet,
sinó un adult que, cansat del xiquet
que l'emprenyava amb el joguetet
de marres, el va enviar a fer la mà
amb tanta mala sort que li va caure
damunt al vianant que passava,
que, rebotat, va cridar la policia. És
més, amb qui s'entrevisten: amb el
propietariode la joguina o amb el de
la vivienda? Van aviats els

historiadors que en el futur vulguen
fer tesis doctorals sobre la
delinqüència a Benicarló en el
primer terç del segle XXI!

Fauna exòtica
I ens fa l'efecte que amb

l'arribada de l'estiu la policia local ha
tingut una setmaneta plena
d'emocions fortes. Mireu un altre
registre: «12:44 La Patrulla Rural
colabora en la recogida de un
alcalde de raza popular perdido en
la Calle Isaac Albéniz, glorieta IES
Ramón Cid. Tras no recibirse
llamada del propietario del regidor
denunciando su pérdida, no se
produce posterior recogida. Sin
novedad.» podria haver sigut això,
veritat? Però no, en realitat, la cosa
va anar com ve ara: «:44 La Patrulla
Rural colabora en la recogida de un
cerdo de raza vietnamita perdido en
la Calle Isaac Albéniz, glorieta IES
Ramón Cid. Posteriormente se
recibe una llamada del propietario
del animal denunciando su pérdida y
posterior recogida sin novedad.»
Amb fauna exòtica i tot treballen! 

Un pedaç per a un descosit
Es pot ser més espanyol i

demostrar-ho? Doncs sembla que el
cap del socialistes espanyols ha
superat amb nota el patriotisme
constitucional -que, perquè vos en
feu una idea, és com un ànec amb
els peus travats- de Mariano y sus
muchachos. Quin tros de banderola
es va plantificar darrere en l'últim
acte... Després parlarem de Trillo, el
triler! Tal com diu la piulada de la
imatge, ha superat el general
americà Patton i el seu emulador,
l'actor George Campbell Scott, que
va aconseguir un oscar per la
interpretació del citat general (mireu,
com a anècdota, us direm que va
ser el primer actor que va rebutjar
l'estatueta). De totes maneres, amb
açò del patriotisme ja en fan un gra
massa, ja heu vist aquesta setmana
la bola que s'ha fet Albert Rivera
embolicada amb la bandereta del

text LA COLLA DE TAFANERS

He de reconéixer que tenen habilitat, una gran habilitat,
a l'hora de fer jocs de paraules amb els titulars:
«Alcaldessa amb Compromís» i «Compromís» escrit amb
les lletres del color taronja. Me n'adono que cada dia
s'assemblen més a la desapareguda «Codorniz», «la
revista más audaz para el lector más inteligente». La
fotografia de la portada és bona. 

A la part superior esquerra hi destaca l'escut de Benicarló,
aqueix escut que no sé on vaig vore que era il·legal o, si més
no, ahistòric. Ja me'n recordo, sí, ho vaig llegir en un llibre de
Juan Luis Constante en què explicava que la corona qua
actualment corona (valga'm la redundància) el nostre escut té
la mateixa raó de ser que la que corona (valga'm novament la
redundància) els escuts del Reial Madrid o el Reial Spòrting
de Gijón. Mire, una faena que tenen més estos que acaben
d'entrar a l'ajuntament. Segueixo amb la instantània. 

Destaca en la part central la figura de la senyora
alcaldessa, donya Rosario Miralles. El monyo de la pelu, ben
elegant com sempre i oferint al públic assistent a la presa de
possessió la seua vara de mando. Una altra metàfora, no?
Gràcies per haver-me deixat dur les regnes del poble, o mireu-
la, és vostra, faré el que vosaltres m'heu encomanat o, i perdó
per l'exabrupte, mireu quina vara més xula, amb borles i tot,
que jo sóc d'on sóc i no us oferiria una vara arreu. Ni va fer
com el de València que va dir que li la guardaren que ell no
necessitava cap bastó per governar ni com aquell bestiota ex
de Badalona que diuen que quan la va tindre la va besar amb
entusiasme. La vara en qüestió sembla nova; no sé si això
s'herete o cadascú es fa la seua i després se la guarde o la
deixe a la casa gran. Tant de bo tinga personalitat la nostra

màxima autoritat per poder-la lluir a les processons (és per a
això,no?) bona cosa d'anys. 

En un segon pla es veu, una mica difuminada, la figura del
senyor Domingo Roca; plantat també, les ulleres damunt la
taula després d'haver llegit i la mirada posada en els
assistents a l'acte, comprovant -no sé- qui fa palmateo i qui
no, qui se'n riu i qui fa mala cara o aguaitant si podia ser veritat
que l'anterior alcalde va tindre els pebrots de no presentar-se
al ple com si fóra una Rita Barberà qualsevol. O fins i tot com
volent dir: ja mos torneu a tindre ací. 

Assegut al costat del més gran dels regidors hi ha un xicot
jove. Em penso que deu ser Arnau de cognom, no ho tinc gens
clar. És qui representa, em penso també, l'administració, el
funcionari que done fe del que passe. No fa ben bé cara de
pòquer com caldria esperar en una situació semblant. Sense
excés, però se'l veu content contemplant l'escena. És al seu
poble i es pot permetre aquestes «llibertats» impensables en
altres indrets en què exerceix el mateix paper. A la mà duu un
bolígraf que gosaria dir que no és digne de la solemnitat del
moment. No és una estilogràfica ni un Montblanc;
aparentment sembla un Milan de color blau, d'aqueixos que
no fallen mai, compte. 

Sobre la taula, just al mig dels dos homes, hi ha un coixinet
negre amb unes vores daurades i també amb unes borletes.
Deu ser per desar-hi la vara, no? Ja veig que el bastó eixe té
també les seues coses, no es deu poder deixar damunt la
fusta i necessita un apossentament més digne; quelcom
semblant al que passa amb la blavera aquella que baixen pel
balcó de l'ajuntament de València que no se li pot fer segons
quines maldats. Cutret això del coixí. No?

La portada queda culminada amb una tornada a la
normalitat: «30a travessia al port de Benicarló» 

Senyora Garcia:
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista...

text EL LECTOR



Carxofa: per a tots els que van fer possible el Concert Gregorià  dedicat al Mestre Feliu on es van
estrenar obres seues arranjades pel mateix director del concert, Josvi Arnau. La recuperació del nostre
patrimoni musical és una feina més que lloable i cal encoratjar-la. Enhorabona a tothom!

Panissola: a Marcelino, exalcalde, i el seu anterior govern. Tenim el Morrongo, el Far, el cole Angel
Esteban, la Mar Xica,... tot, encara empantanat. Està clar que algunes obres no depenien d'ells, però
tampoc és que suaren molt per fer-les avançar. Haurien d'estar tot l'agost castigats acabant ells les obres
empantanades... a pic i pala. Aleshores si que suarien!

M I S C E L · L À N I A

Una de dibuixos animats

Només han passat quinze dies des que Xaro Miralles és
alcaldessa de Benicarló i ja té el primer bou a la plaça. I
això  que ella mateixa, el primer dia de mandat, ho va
advertir: l’estat en el que han deixat les platges els del PP és
més que lamentable.

El que ha passat al Morrongo no té nom. És com si els
populars, abans de fotre el camps, hagueren volgut dir: “ara
voràs si riurem”. Perquè hom no sap si riure o plorar. Ja no
parlem dels llocs de treball, que són molts, llançats a perdre
(teníem Urquizu, el regidor estrella (més bé estrellat), que
havia de crear tants i tants llocs de treball. La primera
rialla?). Ni de la imatge turística que estem donant del nostre
municipi (teníem Ortiz, la xaxi-lerendi regidora de Comerç i
promotora del seu gran turisme del mundo-mundial. Dirém la
segona rialla?). Ni de les molèsties a benicarlandos i
visitants que amb tantes ganes van estos dies a la platja
(rialles sense excepció de l’ex-alcalde Domingo, unes més,
a costelles dels qui li ha pagat el seu sou al llarg d’estos
anys). El pepé benicarlando se n'ha rigut  a la cara de tots
els benicarlandos deixant-nos un estiu ple d’entrebancs a

les nostres platges, i el que no són les platges. Segurament
perquè ens recordem d’ells.

I és que han deixat Miralles sense marge de maniobra. El
Morrongo empantanat amb unes obres ridícules que ha
destrossat l'economia dels establiement d'aquella zona. La
Mar Xica inaccessible malgrat els diners (encara no sabem
quants), que s’han gastat allí. Ni diners per a netejar les
platges han deixat al calaix. Vergonyós. Què han fet al llarg
d’estos anys? Escalfar la cadira? Estem al principi d’una
llarga llista d’errades que vorem desfilar per davant dels
nostres nassos durant els propers mesos? Quin és l’estat
real en que han deixat al nostre poble?

Que turística i comercialment no han fet absolutament res
de res... no és una evidència, és una realitat palmària, com
la que estan patint els xiringuitos de la platja... que enguany
poden palmar! Com per no recordar que l'exregidora popular
de l'àrea se'n va anar a obrir el negoci al poble del costat.
Allò que diríem predicar amb l'exemple.  Però, i de la resta?

Com be deien a uns coneguts dibuixos animats de la
tele: “no se vayan todavía, aún hay más”. Riallers que són?
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Un senyal flàccid
No és un fet casual. Normalment

aquest senyal de trànsit sempre
està així, tirat pel terra. Podríem dir
que és el seu lloc habitual. Cadascú
que vol l'aparta o el deixa com a la
foto. Un veí manyo que viu allí diu
que això a Saragossa no passaria,
almenys en un lloc cèntric. Bé, ens
imaginem que ni a Saragossa... ni a
molts altres llocs. Qualsevol que
vaja a l'auditori aquests dies, en què
hi ha hagut tantes festes de final de
curs, pensarà: “Quina colla
d'abandonats!” I després ens
queixem. En fi, si agafàrem a
cadascun dels brètols que es
pensen que els carrers són de la
seua propietat i els encolomàrem
una bona clatellada, econòmica, no
sigueu malpensats que els tafaners
no som violents, segur que al final,
com ens agradaria, veuríem el poble
ben endreçat, no en deixaríem
passar ni una. Ni nosaltres... ni els
nostres governants. Veurem si el
nou regidor de policia, que a la llista
de dalt que diuen que només era un
esborrany, havia de ser el bo de
Bueno, fa que això siga una realitat.
Ara per ara, només tenim la foto de
la realitat. Som així els
benicarlandos.

Ni debades, els deixen treballar!
De vegades hi ha qui vol

treballar... debades, i no el deixen.
Mireu si no el que hem trobat en un
dels informes de la policia local. Diu
així,  "17:27 Se identifican a dos
varones en la Calle Islas
Columbretes realizando la poda de
dos árboles en zona municipal.

Intervenció d'alt risc
Si l'informe policial de dalt ja

resultava curiós, què n'hem de dir
d'aquest si no que  simplement el
supera. Diu així: "21:27 La Patrulla
se desplaza a la Plaza
Agermanaments porque se tiraban
objetos desde una vivienda,
recogiendo un juguete y
entrevistándose con el propietario."
A vore, qui llançava els objectes?
Tot i que millor dit seria, l'objecte,
atès que només en repleguen un. I
va, i l'objecte resulta ser... un joguet!
I si tiren un joguet, aleshores, el que
l'ha tirat i ha amagat la mà... no
deurà ser un xiquet? O a la millor li
va caure mentre jugava... O podria
ser que, com li va caure, li va
demanar al transeünt que passava
per allí que li'l replegues i aquest es
va pensar que li l'havia tirat a ell i per
això es fa enfadar i va cridar la
policia... O potser no era un xiquet,
sinó un adult que, cansat del xiquet
que l'emprenyava amb el joguetet
de marres, el va enviar a fer la mà
amb tanta mala sort que li va caure
damunt al vianant que passava,
que, rebotat, va cridar la policia. És
més, amb qui s'entrevisten: amb el
propietariode la joguina o amb el de
la vivienda? Van aviats els

historiadors que en el futur vulguen
fer tesis doctorals sobre la
delinqüència a Benicarló en el
primer terç del segle XXI!

Fauna exòtica
I ens fa l'efecte que amb

l'arribada de l'estiu la policia local ha
tingut una setmaneta plena
d'emocions fortes. Mireu un altre
registre: «12:44 La Patrulla Rural
colabora en la recogida de un
alcalde de raza popular perdido en
la Calle Isaac Albéniz, glorieta IES
Ramón Cid. Tras no recibirse
llamada del propietario del regidor
denunciando su pérdida, no se
produce posterior recogida. Sin
novedad.» podria haver sigut això,
veritat? Però no, en realitat, la cosa
va anar com ve ara: «:44 La Patrulla
Rural colabora en la recogida de un
cerdo de raza vietnamita perdido en
la Calle Isaac Albéniz, glorieta IES
Ramón Cid. Posteriormente se
recibe una llamada del propietario
del animal denunciando su pérdida y
posterior recogida sin novedad.»
Amb fauna exòtica i tot treballen! 

Un pedaç per a un descosit
Es pot ser més espanyol i

demostrar-ho? Doncs sembla que el
cap del socialistes espanyols ha
superat amb nota el patriotisme
constitucional -que, perquè vos en
feu una idea, és com un ànec amb
els peus travats- de Mariano y sus
muchachos. Quin tros de banderola
es va plantificar darrere en l'últim
acte... Després parlarem de Trillo, el
triler! Tal com diu la piulada de la
imatge, ha superat el general
americà Patton i el seu emulador,
l'actor George Campbell Scott, que
va aconseguir un oscar per la
interpretació del citat general (mireu,
com a anècdota, us direm que va
ser el primer actor que va rebutjar
l'estatueta). De totes maneres, amb
açò del patriotisme ja en fan un gra
massa, ja heu vist aquesta setmana
la bola que s'ha fet Albert Rivera
embolicada amb la bandereta del

text LA COLLA DE TAFANERS

He de reconéixer que tenen habilitat, una gran habilitat,
a l'hora de fer jocs de paraules amb els titulars:
«Alcaldessa amb Compromís» i «Compromís» escrit amb
les lletres del color taronja. Me n'adono que cada dia
s'assemblen més a la desapareguda «Codorniz», «la
revista más audaz para el lector más inteligente». La
fotografia de la portada és bona. 

A la part superior esquerra hi destaca l'escut de Benicarló,
aqueix escut que no sé on vaig vore que era il·legal o, si més
no, ahistòric. Ja me'n recordo, sí, ho vaig llegir en un llibre de
Juan Luis Constante en què explicava que la corona qua
actualment corona (valga'm la redundància) el nostre escut té
la mateixa raó de ser que la que corona (valga'm novament la
redundància) els escuts del Reial Madrid o el Reial Spòrting
de Gijón. Mire, una faena que tenen més estos que acaben
d'entrar a l'ajuntament. Segueixo amb la instantània. 

Destaca en la part central la figura de la senyora
alcaldessa, donya Rosario Miralles. El monyo de la pelu, ben
elegant com sempre i oferint al públic assistent a la presa de
possessió la seua vara de mando. Una altra metàfora, no?
Gràcies per haver-me deixat dur les regnes del poble, o mireu-
la, és vostra, faré el que vosaltres m'heu encomanat o, i perdó
per l'exabrupte, mireu quina vara més xula, amb borles i tot,
que jo sóc d'on sóc i no us oferiria una vara arreu. Ni va fer
com el de València que va dir que li la guardaren que ell no
necessitava cap bastó per governar ni com aquell bestiota ex
de Badalona que diuen que quan la va tindre la va besar amb
entusiasme. La vara en qüestió sembla nova; no sé si això
s'herete o cadascú es fa la seua i després se la guarde o la
deixe a la casa gran. Tant de bo tinga personalitat la nostra

màxima autoritat per poder-la lluir a les processons (és per a
això,no?) bona cosa d'anys. 

En un segon pla es veu, una mica difuminada, la figura del
senyor Domingo Roca; plantat també, les ulleres damunt la
taula després d'haver llegit i la mirada posada en els
assistents a l'acte, comprovant -no sé- qui fa palmateo i qui
no, qui se'n riu i qui fa mala cara o aguaitant si podia ser veritat
que l'anterior alcalde va tindre els pebrots de no presentar-se
al ple com si fóra una Rita Barberà qualsevol. O fins i tot com
volent dir: ja mos torneu a tindre ací. 

Assegut al costat del més gran dels regidors hi ha un xicot
jove. Em penso que deu ser Arnau de cognom, no ho tinc gens
clar. És qui representa, em penso també, l'administració, el
funcionari que done fe del que passe. No fa ben bé cara de
pòquer com caldria esperar en una situació semblant. Sense
excés, però se'l veu content contemplant l'escena. És al seu
poble i es pot permetre aquestes «llibertats» impensables en
altres indrets en què exerceix el mateix paper. A la mà duu un
bolígraf que gosaria dir que no és digne de la solemnitat del
moment. No és una estilogràfica ni un Montblanc;
aparentment sembla un Milan de color blau, d'aqueixos que
no fallen mai, compte. 

Sobre la taula, just al mig dels dos homes, hi ha un coixinet
negre amb unes vores daurades i també amb unes borletes.
Deu ser per desar-hi la vara, no? Ja veig que el bastó eixe té
també les seues coses, no es deu poder deixar damunt la
fusta i necessita un apossentament més digne; quelcom
semblant al que passa amb la blavera aquella que baixen pel
balcó de l'ajuntament de València que no se li pot fer segons
quines maldats. Cutret això del coixí. No?

La portada queda culminada amb una tornada a la
normalitat: «30a travessia al port de Benicarló» 

Senyora Garcia:
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista...

text EL LECTOR



port de València? Fer literatura
sobre aquests retalls sempre ix car. 

La llei de l'embut
Continuem amb les piulades que

ens envien els nostres seguidors i
hem pensat que aquesta segur que
valia la pena de traure. Diu així "Se
exigen dimisiones por cuentas de
tuiter y se hacen leyes para
perdonar cuentas en Suiza. Hay
cuentas y cuentas. Y pájaros de
cuenta". No hi podem estar més
d'acord. Al país dels Alps, AKA les
aigües cristal·lines de la banca
europea, no tenen cap problema a
tenir pardals d'aquesta mena que
posen el crit al cel quan un altre, en
especial un passerell dels
radicalesextreimistasyseparatistas,
amollen un deslligo pel twitter però
no baden boca quan els troben el
raconet en un compte suís. I si no,
que li ho pregunten a Montoro, que
encara està per dir alguna cosa dels
voltors que volen a la seu casa
popular. 

Que vénen, que vénen!
I parlant de radicals, estem

veient que aquesta Espanya que
ens toca viure cada vegada en té
més d'aquesta espècie. Veges tu
quin problema que tindrem pel fet
que ens governen com es diu a la
piulada que us ensenyem: "donen
de menjar els xiquets, van en metro
i bici, es baixen els sous...", tot un
problema. Ara, que si lleven les
falles, la processó del Crist, el
tricorni de les processons, el jutge
de Pau, els bous... on anirem a
parar! Aquesta gent radical i
separatista són com el dimoni amb
cua i banyes... o pitjor.  I per ací
anirà  la cosa a casa nostra, segur,
amb el nou regidor de Cultura... O li
tocarà portar el ciri a la processó del
tros del fusta!

Per tancar la legislatura
Bé, mireu quina piulada que ens

ha deixat Marce, el nostre
exalcalde, agraint a tots els
periodistes i mitjans el seu treball

periodístic. A
tots? A tots, no!
S'ha deixat La
Veu! Deu ser
un descuit? La
colla aquesta
de La Veu
segur que no
diuen res
perquè són
educats i estan
cansats de
r o m a n ç o s
populars, ja no
es claven en
d i s c u s s i o n s
b i z a n t i n e s ,
però nosaltres,
com acreditem cada setmana, fa
anys que no tenim vergonya. Per
això podem afirmar que la causa
d'aquest oblit aparent és que en
aquest mitjà no se li ha fet mai la
pilota, ni a ell ni a cap dels grups de

l'Ajuntament i l'actuació de tots ha
estat  criticada amb la mateixa
suavitat quan ho hem trobat
necessari. Per tant, no ens ha
d'agrair servicios prestados.Una
altra cosa és l'educació, ja ho hem
dit.

ve de la p gina anterior
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Vicent Sanz Arnau, Màxima discreció,
Barcelona, Saldonar, 2015 ("Narratives", 8) 

Ramon Borrull és un exlegionari de Sant Mateu
que, aparentment, treballa al despatx de corredor
d’assegurances de son pare. En realitat, es dedica
a dur a terme els treballs bruts i clandestins que
els permeten de viure en plena postguerra, als
anys quaranta. Un dia reben un encàrrec d’un
collidor de taronja de Vila-real que vol trobar,
perquè firme uns papers de renúncia a una tèrbola
herència, el seu germà desaparegut, acusat de la
mort d’un oncle en estranyes circumstàncies.

Borrull, poc amic de la feina de despatx,
acceptarà encantat l’encàrrec, disposat a fer servir
els mètodes discrets i alhora tan contundents com
calga que ja li havien donat resultat en algun
treball anterior. Així, buscarà rastres de Daniel
Fabregat, el germà pròfug, primer al maquis que
opera en les terres a banda i banda del Sénia.
Però serà a Vinaròs on finalment en trobarà la
pista. Abans, però, haurà de localitzar-lo, i per a
això necessitarà la complicitat de la resistència
local, i la col·laboració d’una dona torbadora i
sensual de passat embolicat, Manolita la
Peladures.

Aquestes són les coordenades amb què juga
aquesta segona novel·la de l’escriptor traiguerí Vicent
Sanz. Es tracta d’una proposta valenta que planteja una
suggestiva barreja de gèneres. D’una banda, el
protagonista i el desenvolupament de la trama s’inscriu
dins els paràmetres fixats per la novel·la negra. A la
manera d’un Philip Marlowe nostrat, Ramon Borrull es
mourà entre maquis i guàrdies civils amb discreció i pocs
escrúpols, i fins i tot trobarà en el seu camí la femme
fatale preceptiva en aquest subgènere narratiu (tot i que
en aquest cas és poc fatale, cal dir-ho). De l’altra, això es
produeix en un context històric molt determinat, la
postguerra franquista, "el temps de la fam", com es diu a
l’inici de la novel·la, que obliga gent com Borrull i tots els
altres personatges a espavilar-se si volen sobreviure, a
dur a terme accions clandestines, il·legals o subversives,
a caminar per tant pel tall de la navalla constantment.

Tot un encert la fusió de gènere negre (en la seua
variant hardboiled, fins i tot) i context històric de
postguerra, que obre horitzons narratius poc transitats.
Encara és més atractiu el tercer eix del gènere híbrid que

proposa: el fet de situar la història en un espai pròxim, el
Maestrat (i secundàriament la Plana). Sanz contribueix a
elevar el Maestrat a la categoria de territori novel·lesc, tot
explotant les potencialitats que en el terreny de la ficció
tenen aquestes comarques amb la seua història recent.
Aquest és un dels màxims encerts de la novel·la: al
capdavall, la literatura és una de les eines més eficaces
per a cohesionar el territori, i el Maestrat i les terres del
Sénia estan molt necessitades de bones dosis
d’autoconsciència col·lectiva. Convertir-les en espai
literari és una tasca prioritària, tant culturalment com
socialment parlant.

Un llibre valent, hem dit, i arriscat, perquè en les bases
amb què juga hi ha les virtuts, però també els perills, com
el de certa inversemblança. Al cap i a la fi, el Vinaròs dels
quaranta no és el Los Ángeles de Raymond Chandler.
Però això entra dins de l’àmbit de la suspensió de la
incredulitat, i es fa perdonar per la submissió a les lleis,
estrictes, del gènere negre, i per l’aportació que suposa el
conjunt a la configuració d’un espai literari pròxim, arrelat
al territori i amb moltíssimes possibilitats.

Novel·la negra al Maestrat

text  CARLES LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com

Exilis
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Avui fa una setmana que estic de vacances, una
setmana que m’ha servit per a desconnectar del dur
treball realitzat durant els mesos anteriors. Bé, realment
no estic de vacances, estic a l’atur ja que l’empresa
autonòmica que m’havia assegurat un lloc de treball per
als pròxims quatre anys ha fet fallida. M’ho van comunicar
mentre feia un refrigeri amb els amics en un bar de la
plaça Sant Bertomeu, no em deixen fer publicitat, només
apuntaré que dels tres que hi ha era el del mig. 

Però en fi, no vull fer-los plorar per la meva situació
personal sinó dialogar amb vostès, àvids lectors de La Veu,
sobre certes percepcions que he tingut de la situació actual del
nostre poble i és que, des del lloc de treball, tot el dia tancat
en el despatx, no havia tingut oportunitat de passejar pels
nostres carrers i veure les carències que Benicarló té. 

L’eslògan de campanya del partit vencedor resava ho
arreglarem; doncs bé, després d’una setmana de govern de la
coalició de progres que diuen (que m’ha semblat una eternitat)
Benicarló segueix igual, que collons igual, pitjor. 

L’accés al Morrongo està empantanat i no sols això, ara ve
sant Joan, on torrarem? On beurem? On farem festa? Caldrà
anar a Vinaròs (que és el que la nova alcaldessa realment
desitja) 

Seguim sense tindre depuradora, deien que era culpa de la
nefasta gestió de no sé qui durant no sé quants anys. Pareix
que a algú li abelleix més anar a cors gregorians (respectable)
o a eleccions de Falleres Majors (encara més respectable)

sense preocupar-se d’on van a parar les seues caques 
Han posat de regidor de cultura una persona sense cap

empatia amb lo cristià, amb un odi irracional cap allò que no fa
olor a terrademésenllàdelSénia, que atempta contra la llibertat
religiosa i la devoció de tot un poble i sí, dic tot, tot menys un.
No tardarà a substituir les processons per aquelarres, temps al
temps.

Bé, ara que em rellegeixo potser he sigut un pèl dur i
demano disculpes, una Fallera Major no fa “caca” ni res que
embrute.

Però no us vull alarmar veïns d’este poble, podríem estar
pitjor, Vinaròs des que estan esta gent de pèls llargs que es
dutxa poc tenen taurons... 

Acabo ja, estimats benicarlandos, d’ací cent dies faré una
anàlisi molt més crítica de la nostra realitat. Pel que puga
passar..., ací teniu un protector.

HO ARREGLAREM

text EL PROTECTOR DEL CADUF

Va tindre lloc a la seu de la Penya Setrill el lliurament de
premis del 8é Concurs de fotografia sobre la XII Marxa
Benicarló-Morella, patrocinat per Manuel Gómez Fotògraf
i Evasión Sports. 

Des de la Penya volem agrair a totes les persones
participants la seua col·laboració, ganes i sensibilitat amb el
concurs perquè a més de l’esforç que suposa la marxa, estan
pendents de totes aquelles vistes que els envolta i que són
susceptibles d’una bona imatge per al concurs. 

En l’edició d’enguany, els guanyadors del concurs van ser:
en la categoria de macro, José Luis González García; en la
categoria de paisatgística, Anabel Lli Carbonell i en la
categoria lliure, Marly Radermacher.

Cal recordar que els premis de macro i paisatgística són
decidits per un jurat tècnic en fotografia, mentre que en la
categoria lliure, el premi es decidit per votació de tots els
presents en l’acte de lliurament de premis.

En aquesta ocasió el jurat tècnic va estar format per Pili
Julián, Ximo Delshorts, Patxi Pérez, Manolo Gómez i Yolanda
Lavernia. A tots ells, el nostre agraïment.

Amb una “picadeta” i comentaris al voltant del món
fotogràfic i senderista es va posar punt i final a l’activitat. L’any
que ve esperem tantes o més fotos de la que serà la 13a
edició de la marxa.

PREMIS DEL 8é CONCURS DE FOTOGRAFIA MARXA BENICARLÓ-MORELLA

text i foto SETRILL



Diumenge passat es va disputar en les pistes d'atletisme de
Torrent, el Campionat Autonòmic Juvenil d'atletisme a l'aire
lliure, en el qual va participar l'atleta benicarlanda Miriam
Querol, aconseguint, en el seu primer any com a saltadora
amb perxa, la medalla de bronze, en superar el llistó en 2,50
metres. També va participar l'atleta del C.A. Baix Maestrat en
salt de longitud, realitzant un millor salt de 4,53 metres.
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La ciutat del riu Lérez (Pontevedra) va ser la seu triada
per la Federació Espanyola per a la disputa del campionat
d'Espanya de Triatló Sprint i Aquatló.

El dissabte 20 es disputava el triatló sprint on Marta Lluch
es va imposar en la seua categoria GGEE 35/39, finalitzant
segona de la general, a 15 segons de la primera després
d'uns increïbles 400 metres finals, doncs la guanyadora li
havia tret en el segment de natació 3 minuts. En aquesta
ocasió la clau va estar en un segment de ciclisme valent i una
carrera a peu amb molt de patiment.

L'endemà, amb menys de 12 hores de descans, es
disputava el campionat d'Espanya d'aquatló (1000 metres
natació i 5000 metres de carrera). Carrera si cap encara més
meritòria posat que diverses xiques s'havien baixat de la
categoria d'elit a GGEE, superant algunes d'elles.

Al final, campiona de la seua categoria, GGEE 34/35, i
sisena de la general.

La benicarlanda Marta Noelia Lluch, doble campiona d' Espanya 
en Triatló y Aquatló a Pontevedra

text i foto VICENT FERRER

Atletisme: Miriam Querol aconsegueix la
medalla de bronze en l'autonòmic juvenil

text i foto VICENT FERRER

Diumenge passat el club de la tercera edat
de Benicarló va celebrar en l'auditori el final
de curs de les activitats que es programen
durant l'any. 

Cant coral, ball, teatre i escriptura van ser
algunes de les activitats que es van veure
representades sobre l'escenari. En finalitzar es va
lliurar un obsequi als professors. A l'acte va
assistir l'alcadessa així com altres autoritats i
personalitats locals, donant suport al
esdeveniment. Continuant amb el bon acolliment
de les activitats, el pròxim any se seguiràn
impartint per als socis del club.

EL CLUB DE LA TERCERA EDAT CELEBRA EL FINAL DE CURS

text REDACCI  fotos JES S MAESTRO
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El gran nedador Màster del
CNB Joaquín Dieste, va participar
dissabte 20 de Juny al campionat
nacional d’aigües obertes que es va
disputar a l’estany de Banyoles.
Dieste, que està tenint una frenètica i
entusiasta activitat esportiva,
competint pràcticament tots els caps
de setmana, va tindre una molt bona
actuació, entrant en la posició 11ª de
la seua categoria màster a la prova
dels 3000 metres.

EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ A
LA TRAVESSIA DEL FORTÍ DE
VINARÒS

Una àmplia representació del CNB, va participar a la
travessia del Fortí de Vinaròs, disputada el passat diumenge.

L’equip benicarlando, dirigit per l’entrenadora Myriam
Martínez, que també va competir, estava format per: Santi
Castillo, Joaquín Dieste (que havia competit en Banyoles el
dia abans), Javier Vicente, Alez López, Héctor Lores, Pepe
Aran, Marc Feliu, Myriam Martínez, Elena Lores, Eva Garcia,
Alicia Gilabert, Jaime Ibáñez, Fernando Pérez, Marta Cheto,
Blanca Zorrilla, Diego Pérez, Blai Marzà, Inés Marzà i Aitana
Cheto.

Varen tindre actuacions meritòries en les diferents
categories d’edat i distàncies competitives. Destacaren
especialment la victòria de Myriam Martínez en la categoria
Màster i el tercer lloc de Joaquín Dieste, també en categoria
Màster.

PRÒXIMES COMPETICIONS:

5º CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ 27-28 juny
TROFEU CIUTAT D’ONDA 27 juny
CAMPIONAT AUTONÒMIC MÀSTER A VALÈNCIA 
27-28 juny

JOAQUÍN DIESTE AL CAMPIONAT NACIONAL 
D’AIGÜES OBERTES DE BANYOLES

text i foto CNB
Dimarts 16 de juny, els xiquets i les xiquetes  de 5 anys

del CEIP Marqués de Benicarló van celebrar la seua
graduació amb un acte molt bonic i emotiu.

Desprès van continuar la festa amb la representació del
musical: "Un món de fantasia". El nombrós públic va poder
gaudir d'un conjunt d'actuacions que ressaltaven la màgia i la
il·lusió  de les seves pel·lícules preferides. Els alumnes van
demostrar a tots  que són uns grans artistes, fent vibrar a
l'auditori, que estava de gom a gom. Des d'ací les mestres de
5 anys volen agraïr la gran col·laboració de les famílies.

FESTIVAL D'INFANTIL DEL CEIP MARQUÉS DE
BENICARLÓ

El dia 17 pel matí va ser el torn de les actuacions dels
xiquets de 3 i 4 anys. Tot el cicle es va desplaçar a l'auditori
"Pedro Mercader" per celebrar aquest acte tan tradicional que
tanca el curs escolar.

ELS MENUTS DEL CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ

text i foto REDACCI 
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Diumenge passat es va celebrar la sisena ronda final
del 2n Memorial José Miguel Aicart, en la seu del Club
Escacs Benicarló. La jornada es presentava molt
emocionant ja que la classificació es trobava molt estreta
en els llocs més alts.

Jorge A. Gutiérrez Insua arrancava com a líder, amb un
punt d'avantatge respecte a Enoc Altabás Felipo, Vicent
Villarroya, Vicent Ferrer, Pedro García i Dani Domínguez.
Ximo Vives Andrés es trobava a 1,5 punts.

La partida en el primer tauler Enoc Altabás i Chapu va
acabar en taules, la qual cosa va deixar a Enoc fóra del podi
malgrat el gran campionat que ha realitzat.

En el segon tauler Vicent Villarroya va sumar 1,5 punts
enfront de Pedro García el que el va deixar fora del podi pel
desempat desfavorable.

En el tercer tauler Vicent Ferrer es va imposar amb
autoritat a Daniel Domínguez en les dues partides, la qual
cosa li va permetre arribar a Chapu i gràcies al seu gran
desempat aconseguir el primer lloc de la classificació final.

En el quart tauler Ximo Vives va vèncer Diego Zafra en les
dues partides i es va col·locar tercer en la classificació final
empatat a punts amb Vicent Villarroya.

Pel que fa als infantils Alvaro Serrano i Manuel Serrano van

aconseguir 1,5 punts davant de Rubén Vinuesa i Ulpiano
Mayoral respectivament, cosa que els va permetre superar a
Diego Zafra a la classificació final.

Classificació final:

Categoria Absoluta
1. Vicent Ferrer amb 9 punts de 12.
2. Jorge Gutiérrez (Chapu) amb 9 punts de 12.
3. Ximo Vives amb 8,5 punts de 12

Categoria Infantil
1. Alvaro Serrano amb 7,5 punts de 12.
2. Manuel Serrano Juan amb 7 punts de 12.
3. Diego Zafra amb 6,5 punts de 12

Al lliurament de premis es va comptar amb la participació
de Pili, la dona de José Miguel Aicart, i de Lidia Guimerá, la
Dama del Club.

Finalment recordar a tots aquells joves que vulguen
millorar en els escacs que en el mes de juliol s'impartirà un
curs d'escacs els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 del
matí.

(A la foto, de dreta a esquerra: Ximo Vives, Jorge Gutiérrez
(Chapu), Vicent Ferrer, Alvaro Serrano, Manuel Serrano, Agustín
Llorach (atras), Diego Zafra, Brega Guimerà i Pili.)

Final del 2n Memorial José Miguel Aicart al Club Escacs Benicarló

text i foto VICENT FERRER

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen
Protegida “Carxofa de Benicarló” ha presentat al que serà
el seu nou president fins a l'any 2019, així com als nous
vocals productors. Francisco Lluch Giner, substitueix en
el càrrec a Jorge Llorach Senar. 

Lluch és soci de Benihort i procedeix d'una família
benicarlanda de gran tradició llauradora. El nou president ha
agraït “la confiança que s'ha dipositat en mi per a estar al
capdavant del Consell Regulador de Benicarló en els pròxims
4 anys” i ha anunciat el seu desig de seguir treballant en la
mateixa línia que l'anterior president. Al costat de Francisco
Lluch componen el Consell Regulador de la Denominació
d'Origen Protegida “Carxofa de Benicarló”, el vicepresident
Juan Giner Marzal i el secretari, Guillermo Edo Barreda, a més
dels vocals productors, José Antonio Llorach Calvet, José Luís
Fandos Sancho, Atanasio Vizcarro Pitarch i Pascual Gellida
Cerdà. El nou regidor d'Agricultura, Domingo Roca, també ha
volgut estar al costat del nou president i ha assegurat que, “a
pesar dels difícils moments que ha travessat el Consell
Regulador de la Denominació d'Origen “Carxofa de Benicarló
en els últims anys, des de l'Ajuntament va a tenir tot el meu
suport”.

RELLEU EN LA PRESIDÈNCIA DEL CRDOP “CARXOFA DE BENICARLÓ” 

text REDACCIÓ

La setmana que ve començaran les activitats que el
programa socioeducatiu Generacció durà a terme al llarg
del mes de juliol destinades als joves d'entre 12 i 17 anys.
Cada dia de la setmana es farà una activitat diferent, com
tallers teatrals, cursos de cuina, projeccions de pel·lícules
o jocs a la platja.

El programa socioeducatiu Generacció està preparant ja
els nous cursos i tallers per a aquest estiu, que enguany
començaran el 29 de juny i finalitzaran el 31 de juliol. Totes les
activitats estan programades de 17.30 a 19.30 hores i cada
dia de la setmana tindrà lloc un taller diferent. Els dilluns es
duran a terme els jocs teatrals, amb classes pràctiques de
teatre que s'adaptaran al nombre de participants. Per als
dimarts hi ha programades tres activitats diferents: gimcanes,
una exposició temàtica de manualitats i una activitat de
cinefòrum on es projectarà una pel·lícula.

Els dimecres s'aproparà la cuina a tots els participants amb
un taller d'elaboració de gelats i batuts que finalitzarà amb un
berenar estiuenc. Aquesta és l'única activitat que precisa de
reserva de plaça. Les inscripcions es poden formalitzar al local
de Generacció (C. del Crist de la Mar, 47 baixos. Telèfon 964
82 50 86) en horari de dilluns a dissabte de 16.30 a 20.30
hores.

Els dijous es volen aprofitar per a dur a terme, amb la
col·laboració de la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària
de Conductes Addictives), el rodatge d'un videoclip sobre la

prevenció del consum de drogues amb l'objectiu de fomentar
l'oci i la festa saludable.

Per als divendres s'han programat les activitats més
refrescants. A banda del karaoke que es durà a terme imitant
un famós concurs de televisió, la resta d'activitats tindran lloc
a la platja: jocs d'aigua, jocs de platja i un concurs del millor
castell de sorra. L'últim divendres de juliol, el dia 31, tindrà lloc
la festa que posarà el punt i final a les activitats.

Recordem que Generacció és un programa de la Regidoria
de Benestar Social pensat com un espai de convivència,
d'esplai i d'activitats on la gent de 12 a 17 anys pot retrobar-
se, compartir inquietuds i crear projectes comuns.

Generacció obre les portes a l'estiu

text REDACCIÓ



ESPORTS EL TEMA
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Ja tenim la plantilla de la propera temporada
pràcticament tancada. A les incorporacions de Guillermo
Colom i Javi Bueno, s'ha afegit la tornada a l'equip del
porter Pablo Gasulla, que ja ha acabat els seus estudis
d'INEF a Lleida i compartirà el seu lloc amb Aguayo. Vist
des de fora, podem dir que la jugada ha estat rodona,
perquè s'han cobert les tres baixes que han hagut a
l'equip amb jugadors de característiques similars. Ha
deixat l'equip el porter Guillamón, i podríem dir que ha
ocupat el seu espai Gasulla. De la mateixa manera, han
causat baixa els jugadors Carrillo i Di Pierro, que han estat
substituïts pels abans esmentats Colom i Bueno. L'altre
membre de l'equip que no repeteix és l'entrenador Luis de
la Haba, que ha estat substituït per Javier Celma Amb
aquests canvis, la junta dona per acabada la incorporació
de jugadors a la primer plantilla.

Però la notícia actual és que el proper divendres tres de
juliol, el Club Deportivo Benicarló celebrarà la seua assemblea
anual de socis, on s'exposaran els comptes i es donarà
compte de tot allò que siga d'interès per als socis, que és a qui
va destinat l'acte. Aquesta important cita tindrà lloc a la seu del
Benicarló Base Futbol, carrer Cèsar Cataldo, a les nou de la
nit en única convocatòria. No caldria recordar l' importància
que té per als socis aquest cita anual, que és el lloc adequat
per a plantejar dubtes, aportar idees i arrimar el muscle per a
ajudar al club. Sempre seran benvingudes les persones que
vulguen col·laborar amb el club. Si, ja sé que estic
personalitzant, però és que m'identifico tant amb aquest club
que sento que forma part de mi i de la meva vida, gairebé tant
com lo bar de la facultat.

Ara, una vegada exhaurides les notícies relatives a allò que
dona raó de ser a aquesta pàgina, els posaré al dia, estimats
i fidels lectors, de tot allò que passa en el si de la meua
estimada família perquè la setmana passada no vaig estar a
casa perquè havia d'estudiar. 

Passarem per alt lo tema dels meus estudis, encara que

cada dia tinc més a prop lo títol, però tinc tant de cacau amb
crèdits, troncals i quadrimestrals, que ja he perdut lo compte i
no sé quant em falta. Ja ho miraré, no hi ha pressa. De
moment jo estic bé, no tinc cap queixa i molt bona relació amb
el professorat. Hi ha gent que va estudiar amb mi que em
donen classe. Fins i tot hi ha un parell de catedràtics i algun
redactor en cap d'algun diari. Jo algun dia seré com ells, però
de moment tinc aquesta bonica i gratificant feina no
remunerada al meu poble que omple totes les meues
expectatives actuals.

L'altre dia vaig vore que feien la presentació o l'elecció de
les falleres per a l'any vinent. Li vaig preguntar a la mama
"però no m'havies dit que estos que entraven a governar
l'ajuntament anaven a carregar-se les falles?, com és que fan
aquest acte?". De seguida va captar la meua segona intenció
i es va posar furiosa. "Això és el que van dir que volien fer!!!!".
Ja dic que no sé què li passa últimament a la mama que està
molt exaltada i no se li pot dir res. I vaig seguir "qui ho va dir?
Van fer una roda de premsa? Van emetre un comunicat? Va
ser Xaro? Ho va dir Marta Escudero?". Ella s'anava posant
roja d'indignació. Unes venes que no li havia vist mai al front
se li començaven a unflar a ulls vista. "Tu què, t'has fet com
ells? Per a això t'he donat tan bona educació? Ho van dir i
punt!!! A mi no vingues a demanar-me explicacions!!". Vaig fer
mitja volta i me'n vaig anar a vore què feia el papa.

Estava assegut a seu sofà preferit, llegint uns fulls i molt
tranquil. Li vaig preguntar què estava llegint i em va ensenyar
la portada d'aquells fulls enquadernats en espiral. "El amor
libre. Eros y anarquía". "Això ho hauríem de llegir tots, així
seriem més feliços"- em va etzibar amb cara d'immensa
felicitat, una mica extraviada. Vaig decidir anar-me'n a pegar
una volta pel poble i prendre una mica la fresca. He reflexionar
al voltant de tot allò que està passant a casa meua perquè em
costa molt de digerir. Me penso que li demanaré unes
vacances al senyor director gerent d'aquesta gran empresa.
Pràcticament no hi han notícies de futbol i la calor comença a
fer-se sentir una mica. Si vaig a l'Assemblea de socis, potser
en faré un resum de la mateixa. Ara tinc feina de convèncer a
aquest gran prohom de la premsa local.   

text VICENT T. PERIS

PEL BON CAMÍ
poden fer-lo per espai de dues hores com a màxim, pel que
l'afectada va presentar una queixa davant el Síndic de
Greuges. Ara, el Síndic, José Cholvi, ha comminat al
consistori benicarlando a ampliar-lo, extrem acceptat per
l'equip de govern. Així ho ha confirmat l'alcaldessa de la
ciutat, Xaro Miralles. La interessada posseeix una targeta de
discapacitat que li permet l'aparcament en les places
reservades per a aquestes persones. No obstant això, a
pesar que prop del seu domicili hi ha sis places reservades
per a persones amb discapacitat, no pot fer ús d'elles amb
normalitat atès que, segons indica, “la normativa municipal
limita a només dues hores el gaudi d'aqueixes places,
impedint l'ús d'elles més enllà d'aqueix termini de temps”. En
resposta a aqueixa petició de la ciutadana, l'Ajuntament
remet un escrit de l'Intendent-Cap de la Policia Local, que va
informar desfavorablement a la petició interposada per
aquesta veïna davant el consistori, al·legant que “com afirma
la sol·licitant, en el lloc sol·licitat ja existeixen altres places
d'estacionament reservats, no estant prevista la
senyalització d'aquest tipus de places per a persones
determinades, sense que s'aprecie justificació de la
necessitat d'una nova plaça”. Per altra banda, seria
necessari que, per a resoldre aquests i altres casos similars
es procedira a la redacció d'una Ordenança Reguladora de
l'Estacionament de Vehicles d'ús privat que transportes i
siguen conduïts per persones amb Mobilitat Reduïda, sobre
la base de la normativa citada”. 

ORDENANÇA DE TRÀNSIT 
Pel que fa a la limitació horària des del consistori s'explica

que la regulació dels estacionaments es realitza en funció de
les competències que té assignat aquest Ajuntament, entre
unes altres, en la vigent Ordenança de Trànsit i Seguretat
Vial de Benicarló. En un dels seus articles s'indica que
competeix al consistori "la regulació dels usos de les vies
urbanes, fent compatible l'equitativa distribució dels
aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària

fluïdesa del trànsit rodat, i amb l'ús per als vianants dels
carrers, així com l'establiment de mesures d'estacionament
limitat, amb la finalitat de garantir la rotació dels
aparcaments, prestant especial atenció a les necessitats de
les persones amb discapacitat que tenen reduïda la seua
mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això amb la finalitat
d'afavorir la seua integració social”. No fa distinció
l'ordenança a les persones amb mobilitat reduïda, sinó que
per a tots els conductors s'estableix el termini màxim de
dues hores per a l'estacionament de vehicles. 

ES MODIFICARÀ L'HORARI D'APARCAMENT 
El Sindic de greuges, a tenor del resultat de la consulta

realitzada al consistori benicarlando, ha recordat que la Llei
1/1998, de 5 de maig, d'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació,
contempla permetre a aquestes persones “aparcar més
temps que l'autoritzat en els llocs de temps limitat”. És per
això que el Síndic ha recomanat l'ajuntament de Benicarló
que “procedisca, tal com apunta en el seu propi Informe, a
redactar i aprovar una Ordenança reguladora de
l'estacionament de vehicles d'ús privat que transporten o
siguen conduïts per persones amb mobilitat reduïda, incloent
la concreció dels criteris que seran tinguts en compte a l'hora
de garantir la rotació en l'ús de les places i la possibilitat de
personalitzar l'ús d'alguna d'elles en segons quines
circumstàncies”. D'aquesta manera, sosté, quedaria garantit
el dret de les persones amb discapacitat a ser ateses en
condicions d'igualtat i objectivitat. A més ha demanat al
consistori que atenga amb criteris de màxima flexibilitat “les
peticions de places personalitzades que faciliten l'accés a
domicilis de les persones que acrediten l'oportuna
discapacitat, com en el cas que ens ocupa. Atenga en
aquesta ordenança la possibilitat d'ampliar el temps d'ús,
donada la limitació excessiva que suposa el termini de dues
hores. Sospese la ubicació de determinades places en
zones de gran afluència de vehicles, especialment en
èpoques estivals, per a atendre les possibles necessitats
que es generen”.

ve de la pàgina anterior
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Benicarló no podrà obrir al públic la plaça de la platja
del Morrongo fins a principis de juliol. Les obres que
s'estan realitzant per a urbanitzar la primera fase del
passeig Sud, mantenen tancada la major part de l'accés
a l'única platja urbana del municipi. Xaro Miralles,
alcaldessa de Benicarló, va afirmar que “les obres van
començar tard i malament”, el que ha provocat que
enguany no es puguen obrir els negocis que a l'estiu
s'instal·laven en la plaça. Miralles va anunciar aquesta
passada setmana que “s'ha llençat el formigó a la plaça,
però fins a dins de 20 dies no es podrà posar res
damunt”. La intenció del consistori és obrir l'accés al
públic durant els mesos d'estiu “i les obres acabaran
després”. Aquesta circumstància va obligar a canviar,
per exemple, els actes de celebració de la Nit de Sant
Joan. El carrer es va tallar al trànsit per a permetre la
celebració de la revetlla, que altres anys es realitzava
sobre la plaça. 

MOLÈSTIES PER ALS BANYISTES
Però les molèsties més apressants són per als banyistes,

que es veuen obligats a realitzar veritables malabarismes
per accedir, per exemple, a les dutxes. Aquestes segueixen
estant al costat d'un dels accessos al públic, que ara està
tancat per les obres. Així, després d'utilitzar els rentapeus,
cal tornar a trepitjar l'arena per a eixir de la platja. No ho
tenen millor els socorristes, desplaçats a l'extrem nord de la
platja, sense accés directe i amb la bandera col·locada
enmig de l'arena per a informar de l'estat del mar. I així
seguiran no se sap fins a quan. 

NETEJA DE LES PLATGES 
Respecte a la neteja de les platges, que no ha estat

adjudicada, Miralles va detallar que “aquesta setmana es
contractarà a una persona mitjançant el programa EMCORP,
que treballarà només en la platja del Morrongo fins al 30 de
setembre. Per a la resta de platges, farem un contracte
menor”. L'alcaldessa es va mostrar també preocupada
perquè la bomba dels rentapeus no funciona correctament.
“Abans se signava un contracte amb la Generalitat
Valenciana, que era la que s'encarregava del seu
manteniment, però enguany no s'ha fet”, va explicar. Malgrat
això l'alcaldessa confia que a principis de juliol “estiguen
totes les platges en condicions”. 

SUSPENS EN ACCESIBILITAT A LES PLATGES
De moment, per aquests problemes, la platja del

Morrongo no és accessible a les persones amb mobilitat
reduïda, que han vist tancat l'accés a la zona reservada per
a ells. I a la Mar Xica, de poc ha servit la inversió feta per
millorar l’accessibilitat, unes obres fetes amb els fons del Pla
de Competitivitat.  La rampa d’accés a la platja acaba
directament en les pedres, perquè ningú s’ha preocupat de
ficar una simple rampa per accedir a la vora de la mar. Així
les coses, cal preguntar-se quina va ser la feina de l’anterior
regidora encarregada de desenvolupar el Pla, que tantes i
tantes bonances havia de deixar al nostre poble. María Ortiz
se’n ha anat i ens ha deixat una obra accessible...
completament inaccessible. Millor ho té una veïna de
Benicarló, que va sol·licitar l'ampliació de l'horari
d'aparcament en les zones reservades per a les persones
amb discapacitats. L'ordenança contempla que només

text REDACCIÓ

Herència estiuenca PoPular per oblidar

A principis de juny, i per mediació de Evasion Sports, vam
passar una tarde de dissabte genial i molt diferent a les
normals. Vam gaudir d’un taller teòric i pràctic molt interessant
i entretingut sobre les tècniques per a practicar Nordic
Walking, sobre tots els beneficis que aporta i sobre com
començar a practicar-lo correctament. La sessió va estar
impartida pels membres del Nordic Walking Mediterrani,
associació que difon la pràctica d’aquesta modalitat de
caminar en totes les seues variants, com a moviment òptim
per a la salut i l’oci. 

Nordic Walking o Marxa Nòrdica és una activitat física de
baix impacte no només a nivell cardiovascular i pulmonar sinó
també per al sistema múscul-esquelètic. Es tracta de caminar
amb 2 bastons especials que permeten exercitar a més de les
cames, la part superior del cos, movent així el 90% dels
músculs en front del 60% de la marxa sense  bastons. A més
es practica a l’aire lliure en qualsevol tipus de pista, terra,
asfalt, ciment, gespa, platja …..

NORDIC WALKING AL SETRILL

text i foto SETRILL
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Divendres 12 de Juny, una nombrosa representació de
la junta directiva del CNB es va desplaçar al domicili de la
nedadora Nerea Sorando per a comunicar-li, de forma
oficial, que, després d’avaluar els seus resultats esportius
durant l’any 2014, havia estat escollida com a millor
esportista del club durant l’esmentat any.

Nerea, que ha finalitzat amb èxit els seus estudis de
batxillerat, serà així la nedadora que representarà al CNB a la
gala de l’esport de Benicarló que es celebrarà el dia
27.06.2015.

La nedadora, que estava acompanyada d’altres nedadors
del club i dels seus familiars, va rebre amb alegria el seu
nomenament.

Entre els mèrits de Nerea, durant eixe any, destaquen la
victòria a la travessia de Sant Pere (per segon any
consecutiu); la seua gran actuació a la copa autonòmica del
clubs, on va nadar tots els relleus i va aconseguir moltes
victòries per a l’equip i el fet d’estar en possessió de
nombrosos rècords del club al final del 2014.

CAMPIONAT AUTONÒMIC BENJAMÍ A BENICARLÓ
Dissabte 20 de Juny a la piscina municipal de Benicarló va

tindre lloc el campionat autonòmic benjamí amb participació de
136 esportistes.

L’equip benicarlando, dirigit per Lucia Vicente, va presentar
18 nedadors: Ainhoa Baró, Maria Verge, Diego Pérez, Eric
Alberich, Isaac Vendrell, Gerard Labèrnia, Joana Bel, Noemí
Verge, Alejandra Oroian, Dylan Villanueva, Guillem Tomàs,
Joan Ballester, Lucas Capafons, Blai Marzà, Bruno Moliner,
Henar Ávila, Agustí Oms i Laia Garcia.

A la darrera competició de la temporada en la categoria
benjamí, els nedadors benicarlandos estigueren molt motivats
per competir a casa i tingueren una bona actuació global.

Especialment brillants foren: Joana Bel, plata, als 100
papallona; Gerard Labèrnia, plata, també, als 100 papallona
i Henar Àvila, bronze, als 400 lliures.

NOMENAMENT DE LA MILLOR ESPORTISTA 
DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ ANY 2014

text i foto CNB




